Szám: IV.144-13/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. november 25-én (csütörtökön) 9
óra 35 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné
Szántó Polixéna, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László,
Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselık
Összesen: 13 fı
Ülés közben érkezett: Fajszi Lajos képviselı
Távolmaradását jelezte: Ilosfai Gábor képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Baka György az Öko-Eko Bt. képviselıje,
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Megnyitja az ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Kéri a napirendre
vonatkozó további javaslatokat.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A pótlólagosan kiküldésre, illetve kiosztásra került 257., 258., 259.
számú elıterjesztések felvételét kéri, továbbá kéri, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a
november 12-i közgyőlésre kiküldésre került 231. számú elıterjesztést.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a 236. számú elıterjesztést.
Halmai Gáborné: Kérdést intéz Märcz László igazgatóság vezetıhöz: „Kinek a dolga?” címmel.
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További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND

1./

Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(248. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(246. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(247. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5./

Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátására
(252. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Javaslat képviselık delegálására a mőködı óvoda-és iskolaszékekbe
(241. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7./

Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

8./

Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010.
(X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére
(237. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9./

Szekszárd Város Egészségfejlesztési Terve
(235. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

10./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
(239. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Erdıs-Mátis Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kérelme
(250. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

12./

Javaslat víziközmő társulat szervezésére
(255. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13./

Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések módosítására
(256. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14./

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
(242. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15./

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! _ Szekszárdi hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerősítése” címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú
pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
(244. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatára
(254. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17./

Munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-tıl
(233. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségő tulajdonban lévı gazdasági
társaságoktól
(251. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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19./

Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
(253. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20./

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(259. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásra
(231. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22./

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történı megrendelésére
(257. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23./

Javaslat a Települési Klímastratégia elfogadására
(258. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

24./

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl
(240. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25./

Interpellációk, kérdések
- Halmai Gáborné kérdése Märcz László igazgatóság vezetıhöz: „Kinek a dolga?”
címmel

ZÁRT ÜLÉS:

26./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására beérkezett pályázatok
elbírálása
(245. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

27./

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(234. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Horváth István: Javasolja, hogy az ebédszünetet követıen zárt ülés tartásával folytassák a
közgyőlést.
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1./

Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági döntések
ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ács Rezsı: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A könyvvizsgálói vélemény kiosztásra került a képviselık részére.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Miért növekedettek a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai?
Pál József: Az elmaradt illetmény kifizetése miatt.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint ez a növekmény a 2008. decemberi létszámleépítés miatti
perekbıl származik. Tudomása szerint kártérítésre is kötelezték azóta az önkormányzatot. Ezen
intézkedés hatására mekkora összeggel nıttek meg a Polgármesteri Hivatal kifizetései?
Horváth István: Az elmaradt illetmény a jegyzı bérének kifizetése volt. Ez nem befolyásolta a
költségvetést, mert amíg a munkaügyi per zajlott, addig a jegyzı nem kapott bért, azt az
önkormányzat tartalékba helyezte, és a bírósági döntést követıen fizették ki számára.
Ács Rezsı: Kiegészítésként elmondja, hogy ebben az összegben az egyéb juttatások is benne
voltak. Tájékoztatja a képviselıket arról is, hogy a pályázatok személyi kifizetései is érintik az
elıirányzat növekedését, mivel ezek utólagos finanszírozású pályázatok, tehát az
önkormányzatnak meg kell elılegeznie ezen összegeket.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Ismerteti a belsı ellenırzés véleményét.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:

6
240/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 79. §-ában foglaltak alapján figyelemmel a 70. §-ban foglaltakra - elfogadja az
Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi
helyzetérıl szóló beszámolóját.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi
ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági döntések
ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 21/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010.
(III.
9.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
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Fajszi Lajos 9 óra 55 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési
koncepciója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést, mivel az ülés elején került kiosztásra az anyag, így nem volt elég idejük
megismerni azt.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth István: Kéri, hogy Ács Rezsı alpolgármester ismertesse a VÖÉT véleményét.
Ács Rezsı: Minden szempontból hasznos volt a tárgyalás, az elhangzott vélemények szerint
logikus, érthetıen felépített koncepció készült, az abban foglalt tervekkel pedig egyet értettek a
részt vevık.
Horváth István: Az elıterjesztés megküldésre került a gazdasági kamarák részére, továbbá a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat részére és a könyvvizsgáló részére is. A
könyvvizsgáló úr elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a koncepciót.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A települési önkormányzatok feladatainál 2010. és 2011. között emelkedés
figyelhetı meg a fıösszegben, ugyanakkor a normatív és az SZJA támogatásoknál közel 200
millió Ft összegő csökkenés van. Ez mibıl adódik? A koncepció jelzi, hogy az önkormányzat
továbbra is kiemelt feladatának tekinti a közoktatás területén a hátrányos helyzető gyermekek
felzárkóztatását. Ezzel szemben éppen a sajátos nevelési igényő tanulók oktatásánál figyelhetı
meg jelentıs csökkenés, valamint a kollégiumi-diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésénél.
Erre milyen választ tudnak adni? Az anyagban szerepel, hogy célminimalizálni kell a
kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványt, ugyanakkor az idei évre 800 millió Ft többletkiadást
mutatnak ki. A 2012-tıl aktuális kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos kötelezettségek már
megjelentek az anyagban, de arra nem tér ki, hogy ennek a forrását honnan fogják megteremteni.
Az elıterjesztés szerint növelni kell a 100%-os tulajdonú önkormányzati cégek szerepét a
térségben. Ez pontosan mit jelent a Turisztikai Kft. és a Diákétkeztetési Kft. vonatkozásában? A
Garay téri általános iskola épületének vételára két részletben szerepel a koncepcióban. Történt
elırelépés az ügyben?
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Horváth István: Az új diákétkeztetési technológia kialakításának jelentıs részén túl vannak a
városban, és tervezik, hogy megkeresik a környékbeli önkormányzatokat szolgáltatásbıvítés
céljából. A Garay téri ingatlannal kapcsolatban egyeztetett a püspök úrral, aki megerısítette,
hogy teljesíteni szeretnék a várossal szemben fennálló kötelezettségüket. December 6-án lesz a
következı egyeztetés, és a következı ülésen tájékoztatást ad róla.
Ács Rezsı: További fejlesztési elképzeléseik vannak az Alisca Terra Kft., valamint a Víz-és
Csatornamő Kft. tevékenységét illetıen. A diákétkeztetési technológia a jelenleginél jóval
nagyobb létszám ellátására is alkalmas. Eleve úgy tervezték, hogy a normál üzem beindulását
követıen kiajánlják a tevékenységet a környezı települések részére. A Kft. az alapanyagok
jelentıs részét Szekszárdról és a környezı településekrıl szerezné be. A Turisztikai Kft.
vonatkozásában a tartalommal való megtöltés még hiányos, de ezeket pótolni szeretnék. A
kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek kapcsán reméli, hogy az önkormányzati
finanszírozás módosulásával az egyéb mőködési költségekre fordítható bevételeik megfelelı
fedezetet fognak nyújtani. Egyik forrás az önkormányzati cégekrıl befolyó bevétel lenne.
Reméli, hogy a gazdasági válság lecsengésével az ipari parki területek értékesítése is fel fog
lendülni. Ha a következı években szinten marad a finanszírozás, akkor nem lesz szükség
nagyobb hitelállományra. A kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány minimalizálása a jövıre
vonatkozik. A pályázati rendszer jelenleg csak a fejlesztéseket támogatja, a mőködtetést nem.
Tehát a jövıben más oldalról kell szemlélni a fejlesztéseket. Természetesen vannak olyan
fejlesztések, amelyek nem tőrnek halasztást. A hátrányos helyzető tanulók támogatására eddig is
figyelmet fordított a város, és a jövıben is ezt teszi. A normatívák csökkentésével kapcsolatos
kérdésre az országos költségvetés hivatott válaszolni. A költségvetés tárgyalásánál tudnak erre
visszatérni majd.
Horváth István: 2012-ben várható változás az intézmény fenntartás területén.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A képviselı asszony által említett normatívák esetében a jövıben
pályázni lehet. Tehát a struktúra változott, nem a normatíva csökkent.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Ismerteti a véleményét. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott,
hogy a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat koncepciója is kerüljön beépítésre.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
241/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2011-2013. évi költségvetési koncepciója
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
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az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 70. §-ára figyelemmel a 2011.-2013. évi
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a koncepcióban
alapelveket elfogadja.

elhangzott

2. A Közgyőlés az alapelvek figyelembevételével
felkéri a jegyzıt a tervezési munkálatok további
koordinálására, a bevételek és kiadások további
pontosítására.
3. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a 2011.
évi költségvetés - az intézményekkel, kisebbségi
önkormányzattal, társult önkormányzatokkal,
bizottságokkal - megtárgyalt elsı változatát
legkésıbb 2011. február 15. napjáig terjessze a
Közgyőlés elé.
A költségvetési tervezés során –a költségvetés
tartalmi, formai tervezésének szem elıtt tartása
mellett – a költségvetési prioritások pontban
meghatározott elveket figyelembe kell venni.

Határidı: 2010. február 8. (2. pont tekintetében)
2010. február 15. (3. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 22/2010.(XI.26.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000.(IV.17.) szekszárdi Kgy. rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

5./

Javaslat az önkormányzat költségvetési
feladatainak ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

szerveinek

pénzügyi-gazdasági

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Készült valamilyen elemzés az elıterjesztést megelızıen?
Ács Rezsı: A KESZ létrehozása óta sok minden változott, és jelenleg nincs szükség az
önkormányzat mőködési struktúrájában a KESZ-re, mint önálló költségvetési intézményre. Ezért
javasolják, hogy a feladat kerüljön át a Polgármesteri Hivatalhoz. Meg kell teremteni a
kommunikációs csatornát az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között, és a
párhuzamosságokat meg kell szüntetni.
Dr. Tóth Csaba Attila: Egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény rugalmasabban tud
mőködni, mint egy részben önállóan gazdálkodó. Az új rendszert sikerül-e úgy kialakítani, hogy
a rugalmasságát erısítsék?
Halmai Gáborné: Történt egyeztetés az intézményvezetıkkel?
Horváth István: Voltak egyeztetések, és írásban is kért javaslatokat.
Ács Rezsı: Véleménye szerint a rendszer nem lesz rugalmatlanabb, mint a mostani. De nem is
biztos, hogy rugalmasabbá szeretnék tenni, mivel így teljesülhetnek csak az elvárások. A VÖÉTen is egyet értettek a résztvevık ezzel. Bizonyos szempontból viszont rugalmasabb lesz a
rendszer, mivel az intézményi igények ahhoz az igazgatósághoz kerülnek majd, ahová a
Mővelıdési és Közoktatási Osztály is tartozik.
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Halmai Gáborné: Szeretné megismerni az intézményi véleményeket.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzügyigazdasági feladatainak ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Körgyőlése megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló
Szervezete
költségvetési
szerv
átalakítására,
megszüntetésére vonatkozó elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.)

A
Közgyőlés
kifejezi
szándékát
a
Polgármesteri
Hivatal,
valamint
a
Költségvetési Elszámoló Szervezet szervezeti
átalakítására az Önkormányzat intézményei
gazdálkodásának a hatékonyság növelése,
valamint a párhuzamosság megszüntetése
érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 95-96. §-ában foglaltak
figyelembevételével.

2.)

Ennek keretében a Közgyőlés a Költségvetési
Elszámoló Szervezet megszüntetését tervezi
2011. január 31. napjával.

3.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 96. § (2) bekezdése alapján a
Közgyőlés rendelkezik arról, hogy a
Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi
közfeladatát 2011. február 1. napjától a
Polgármesteri Hivatal látja el, továbbá annak
jogutódja a Polgármesteri Hivatal, rendelkezik
továbbá arról, hogy a KESZ új kötelezettséget
2010. december 1. napjától kezdıdıen nem
vállalhat.
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4.)

A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a
Költségvetési
Elszámoló
Szervezet
költségvetési intézmény megszüntetı okiratát
készítse el, és azt terjessze elı a Közgyőlés
soron következı ülésén.

5.)

A
Közgyőlés
a
jogutód
intézmény
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi létszámát
2011. február 1. napjától 165,5 fıben határozza
meg.

6.)

A Közgyőlés felkéri továbbá a jegyzıt, hogy a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának,
valamint Ügyrendjének módosítását készítse el,
és azokat jóváhagyás céljából terjessze a
következı Közgyőlésen a fenntartó elé.

7.)

A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a számviteli jogszabályok
szerinti
beszámoló,
valamint
külön
jogszabályok szerinti egyéb dokumentumokat a megszőnés napjára vonatkozóan - készítse el.
A Közgyőlés kéri továbbá az intézmények
vezetıit, hogy a szervezeti átalakításból adódó
leltározási és az átadás-átvételt elıkészítı
feladatokat végezzék el.

8.)

A Közgyőlés felkéri az intézmények vezetıit,
hogy az átszervezés miatt szükséges
munkáltatói
intézkedéseket
a
hatályos
jogszabályoknak megfelelıen készítsék el.

9.)

A Közgyőlés felkéri továbbá a Hivatalt, hogy
az Önkormányzat önállóan mőködı és
gazdálkodó,
illetve
önállóan
mőködı
költségvetési
intézményeihez
kapcsolódó
dokumentumokat vizsgálja felül, és azok
elfogadása céljából terjessze a Fenntartó elé.

Felelıs:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Határidı:
2011. január 31. (2. pont, 7. pont, 8. pont, 9. pont
tekintetében)
2011. február 1. (3. pont, 5. pont tekintetében)
2010. december 16. (4., 6. pont tekintetében)
2011. március 31. (10. pont tekintetében)
6./

Javaslat képviselık delegálására a mőködı óvoda-és iskolaszékekbe
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság határozatát ismerteti: a bizottság a mőködı
óvoda- és iskolaszékekbe az alábbiak szerint javasolja delegálni a képviselıket:
Gyermeklánc Óvoda – Dr. Hadházy Ákos
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény – Dr. Horváth Kálmán
Babits Mihály Általános Iskola – Csillagné Szánthó Polixéna
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule – Máthé Péter
Baka István Általános Iskola – Kıvári László.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
243/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Delegálás a mőködı óvoda-és iskolaszékekbe
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 12/2007. (I.25.) szekszárdi öh., valamint
a 207/2008. (VI.13.) szekszárdi öh. számú
határozatokkal delegált személyeket a mőködı óvodaés iskolaszékekbıl 2010. november 30. napjával
visszahívja.
2. A
közgyőlés
megköszöni
az
óvodaés
iskolaszékekben korábban dolgozó delegált képviselık
munkáját.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 60. § (3) bekezdése a) pontja alapján mőködı
óvoda- és iskolaszékekbe 2010. december 1. napjával
az alábbiak szerint delegálja a képviselıket:
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•

Gyermeklánc Óvoda
Perczel u. 2.
dr. Hadházy Ákos képviselı

•

Garay János Általános Iskola
Mővészetoktatási Intézmény
Zrínyi u. 78.
dr. Horváth Kálmán képviselı

•

Babits Mihály Általános Iskola
Kadarka u. 17.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı

•

Dienes Valéria Általános
Kecskés F. u. 6.
Máté Péter képviselı

•

Baka István Általános Iskola
Béri B. Á. u. 89.
Kıvári László képviselı

Iskola

és

Alapfokú

Grundschule

4. A
közgyőlés
megköszöni
az
óvodaés
iskolaszékekben korábban dolgozó képviselık,
delegáltak munkáját.
Határidı: 2010. december 1.
Felelıs: Horváth István polgármester

7./

Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum tagjainak megválasztása
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést. Csillagné Szánthó Polixénát, Lemle Bélánét, dr. Haag
Évát javasolja delegálni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja ezt, továbbá Halmai
Gábornét javasolják.
Dr. Haag Éva: A kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
Lemle Béláné nem vett részt a szavazásban.
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244/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Ifjúsági
Érdekegyeztetı
Fórum
megválasztása

tagjainak

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Városi Ifjúsági
Érdekegyeztetı Fórum önkormányzati oldalának
vezetésével megbízza a polgármestert.
II. A közgyőlés az Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum
önkormányzati oldalának képviseletére
Dr. Haag Éva alpolgármestert,
Csillagné Szánthó Polixéna képviselıt,
Lemle Béláné képviselıt,
Halmai Gáborné képviselıt
kéri fel.
Határidı: 2010. november 23.
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a 258. számú elıterjesztés tárgyalásával folytassa a közgyőlés a
munkáját.
8./

Javaslat a Települési Klímastratégia elfogadására
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztést.
Baka György: Ismerteti az elızményeket.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Fontosak az anyagban kiemelt javaslatok: panelprogram, fák ültetése, stb.
Érdemes a javaslatokkal kapcsolatban egy cikksorozatot elindítani a Szekszárdi Vasárnapban.
Dr. Hadházy Ákos: Ezeknek a javaslatoknak azonnali haszna van. Nagyon sok anyagilag
megtérülı lehetıség van a környezetvédelemben. A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kell fektetni
az energiával való spórolásra.
Dr. Tóth Csaba Attila: Más Magyarországot tudna elképzelni, más életfelfogást, ami elıreviszi
az embereket. Támogatja a kezdeményezést.
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Horváth István: Megköszöni azoknak a munkáját, akik részt vettek a Klímastratégia
kialakításában.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Lemle Béláné, Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.
245/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Települési klímastratégia elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
elfogadja
a
Zöldtárs
Közgyőlése
Környezetvédelmi Alapítvány által összeállított
települési klímastratégiát és a stratégiában
részletezett programok elindításához a 2011. évi
költségvetésben
4.000.000.Ft
összegő
klímaalapot kíván létrehozni.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot a klímaalap pénzügyi és
szakmai felhasználási feltételeinek kidolgozására.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2010. november 25.
2. pont tekintetében: 2011. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári László GPB elnök,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9./

Szekszárd Város Egészségfejlesztési Terve
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dölles Lászlóné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Van mit tenniük a jobb egészségügyi ellátás érdekében. Az alpolgármester
asszony az elmúlt napokban végigjárta a háziorvosi rendelıket, és megállapította, hogy vannak
hiányosságok, melyek részben az önkormányzatnak, részben pedig a rendszer hibájának
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tekinthetık. Például a mai ülésen tárgyalandó ügy is ilyen probléma, hogy a praxisjoggal
rendelkezı háziorvos külföldre megy dolgozni, és az önkormányzat pedig nem tudja betölteni a
körzetet praxisjoggal rendelkezı orvossal, mert a háziorvos több millió forintot kér érte.
Kezdeményezni fogja a parlamentben a jogszabály-módosítást, annak érdekében, hogy a
praxisjoggal ne lehessen ilyen sokáig élni.
Halmai Gáborné: Véleménye szerint nem elég hangsúlyos az anyagban a drog-és
alkoholfogyasztás helyzete. Javasolja, hogy külön alkalommal tárgyaljanak errıl.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
246/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd Város Egészségfejlesztési Terve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a határozat mellékletét
képezı Egészségfejlesztési Tervet és azt elfogadja.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester

10./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést,
továbbá a polgármester helyettesítésére dr. Haag Éva alpolgármestert javasolják delegálni.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy megalakult a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás, az elnöki feladatokat pedig ebben a ciklusban szintén ı látja el.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
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247/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 1.
§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
A Társulási Megállapodás módosítása a határozat
mellékletét képezi.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás módosításának aláírására.
2. A Közgyőlés a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. tv. 5. § (2) bekezdése alapján a Szekszárd
és Térségéhez Tartozó Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásának Társulási Tanácsába
Horváth István polgármester akadályoztatása
esetén helyettesítésére
Dr. Haag Éva alpolgármestert delegálja.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a határozatot küldje meg a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11./

Javaslat víziközmő társulat szervezésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
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Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Kiegészítésként elmondja, hogy a város kiemelt szempontnak tekinti a
csatornahálózat kiépítését.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:

248/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Víziközmő társulat szervezése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062
azonosító számú projekt megvalósítása érdekében
Szennyvízcsatorna Építı Víziközmő Társulat
létrehozását tartja szükségesnek. A Közgyőlés
megbízza a Márton-Invest Beruházásszervezı Bt-t
(7632 Pécs, Mária dőlı 66.) a társulat szervezési
feladatainak ellátásával. A Közgyőlés a megbízási
díjat a 2011. évi költségvetési rendelet terhére
biztosítja.
A Közgyőlés jóváhagyja a mellékelt megbízási
szerzıdést és felkéri a polgármestert annak
aláírására.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot a társulat érdekeltségi
hozzájárulásának nagyságáról és megfizetésének
mikéntjérıl történı döntés meghozatalára.

Határidı:
1. pont tekintetében: 2010. november 30.
2. pont tekintetében: 2010. december 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kıvári László GPB elnök
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12./

Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési döntések módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: a bizottság a vis maior
pályázatokkal kapcsolatban elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az 1., 2., 4., 5. és 6. számú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja, hogy a Csalogány utcai partfal, a Bocskai és Kacor
utcai pinceleszakadások, valamint az ár- és belvízvédelmi létesítményekben bekövetkezett károk
helyreállítására a Polgármesteri Hivatal indítsa meg a szükséges eljárásokat.
Märcz László: A javaslatban szerepel, hogy adott esetben mőszaki tartalom csökkentéssel oldják
meg a feladatot. Ezzel kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy ez nem vonja-e maga után a
támogatás csökkentését. A választ a közeljövıben ígérték az illetékes szakhatóságok.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Vizsgálják annak a lehetıségét, hogy a mőszaki tartalmat
csökkenteni tudják-e, és ezzel párhuzamosan elegendı-e, ha ennek megfelelı 30 %-os mértékő
önerıt biztosítanak. Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel a
döntésre a közgyőlés, hogy ha mód van a mőszaki tartalom csökkentésre, akkor úgy kerüljenek
megindításra a szükséges eljárások.
Kıvári László: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság álláspontja szerint vannak olyan
munkák, amelyeket mindenképpen meg kell csináltatni.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés által már elfogadott költségvetés önerejének mértékéig
kerüljön felhatalmazásra a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. Amennyiben ezt meghaladó összegő
kötelezettségvállalásra kerülne sor, azt a decemberi közgyőlés elé hozza vissza a Polgármesteri
Hivatal.
Horváth István: Átruházott hatáskörben a közgyőlés által meghatározott önerı mértékéig
hatalmazzák fel a bizottságot a döntésre.
Märcz László: Javasolja, hogy a minisztériumi döntést várja meg a bizottság döntése.
Horváth István: A módosítást nem befolyásolja a minisztérium döntése. Mekkora összegő önerıt
biztosított a közgyőlés?
Pál József: 287 millió Ft a munkálatok bekerülési költsége, ebbıl az önerı 100 millió Ft.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság,
valamint Ács Rezsı alpolgármester módosításával együtt, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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249/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyőlési
döntések
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az alábbiak szerint módosítja a
127/2010. (VI.24.) számú határozatát:
A káresemény Ebr azonosítója: 8896, a káresemény
forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatás
Források összesen

2010. év
1 618 713 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 618 713 Ft

%
100
0
0
0
100

Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.
A Közgyőlés az alábbiak szerint módosítja a
128/2010. (VI.24.) számú határozatát:
A káresemény Ebr azonosítója: 9873, a káresemény
forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatás
Források összesen

2010. év
1 358 810 Ft
0 Ft
0 Ft
791 000 Ft
2 149 810 Ft

Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

%
63
0
0
37
100
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3.
A Közgyőlés az alábbiak szerint módosítja a
183/2010. (VIII.19.) számú határozatát:
A káresemény Ebr azonosítója: 15807, a káresemény
forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatás
Források összesen

2010. év
1 302 805 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 302 805 Ft

%
100
0
0
0
100

Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
4.
A Közgyőlés az alábbiak szerint módosítja a
188/2010. (VIII.19.) számú határozatát:
A káresemény Ebr azonosítója: 15799, a káresemény
forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatás
Források összesen

2010. év
562 814 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
562 814 Ft

%
100
0
0
0
100

Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
határozat mellékletében szereplı pályázatok esetében
az önkormányzati önerı csökkentése érdekében
vizsgálja meg egyéb források bevonását (pl. érintett
lakosság hozzájárulása) is, adott esetben csökkentse a
helyreállítások mőszaki tartalmát.
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A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy a mellékletben felsorolt, a vis
maior helyzet következtében szükségessé váló
helyreállítási munkák között állítson fel rangsort és
ennek figyelembevételével a kivitelezést megelızı
eljárásokat (értéktıl függıen közbeszerzési, vagy
ajánlattételi eljárások) indítsa meg. A Közgyőlés
kinyilvánítja, hogy az önkormányzati önerı mértéke
nem lehet nagyobb a Közgyőlés által jóváhagyott
összegnél. Amennyiben az önerı mértéke
meghaladja a jóváhagyott összeget, a pályázat
kerüljön vissza a Közgyőlés elé jóváhagyás céljából.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot az ajánlattételi felhívások alapján a
nyertes kivitelezık kiválasztására.
A Közgyőlés felkéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy a döntésekrıl tájékoztassa a
Közgyőlést.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László GPB elnök

13./

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Meddig lehet a Mővelıdési Házat használni?
Horváth István: Szekszárd fogja elsıként az AGORA programban a szerzıdést aláírni
Magyarországon. Második körben húzódtak a szerzıdéskötés feltételei csaknem másfél évig.
Most arról kell dönteni, hogy az ÁFA változás miatt több önerıt kell biztosítani 5%-kal. Mivel az
önkormányzat nem önhibájából került ebbe a helyzetbe, 5%-os kompenzációt fog kapni az a
beruházás lezárásakor. A vállalkozóval történı szerzıdéskötéskor tudnak majd konkrét
idıpontokat mondani. December 31-ig biztosan figyelembe lesznek véve a vállalt programok.
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December 16-án már pontosan meg fogják tudni mondani az idıpontot. A Fıiskolával is
tárgyaltak, és a közelben lévı E épület, valamint a Gimnázium díszterme is használható lesz az
Önkormányzat számára. Mindenkit tájékoztatni fognak idıben.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
250/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
„Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ
kialakítása”
címő
pályázat
megvalósításához
szükséges
többletforrás
biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra
Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” címő projekthez szükséges
többletforrást, 162 537 240 Ft-t a 2010. évi
költségvetés terhére biztosítja.
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a projekt
teljes költségvetését 2 172 124 000 Ft-t a város
2010.
évi
költségvetésében
nevesítetten
szerepelteti, a szükséges 459 575 888 Ft saját
forrást biztosítja.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt
összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2010. év
459 575 888
0
1 712 548 112
0
0
2 172 124 000

A Közgyőlés a 2010. évi saját forrás összegét a
város 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
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A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – egy
érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás
esetében - a vállalkozási szerzıdés aláírására,
továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14./

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! _ Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerősítése” címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090
azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát ismerteti: a bizottság a
beterjesztett formában nem támogatja a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésének
megvalósítását. A Bizottság javasolja, hogy a pályázati feltételeknek még megfelelı, csökkentett
mőszaki tartalom kivitelezésére kérjen be ajánlatokat az Önkormányzat.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: A bizottsági ülésen felvetıdött egy másik javaslat is. Információik szerint a
Hajléktalan Szálló melletti terület értékesítésre kerül. Érdemes megfontolni ezt a lehetıséget,
mert lehet, hogy mindent figyelembe véve ez lesz a legkedvezıbb.
Máté Péter: Javasolja, hogy vizsgálják meg a bıvítés lehetıségét, és a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság tárgyalja meg.
Halmai Gáborné: Egyetért a javaslattal. Határidı van meghatározva?
Dr. Hadházy Ákos: Évente 6 millió forint támogatástól esik el a város, ha nem történik meg a
fejlesztés.
Horváth István: A hajléktalanok 80%-a nem szekszárdi. Amikor a pályázat kiírásra került, akkor
25 millió forintot lehet nyerni, és az önkormányzatnak ehhez 2,3 millió forintot kellett
biztosítania. A mőszaki megoldásra érkezett ajánlatok 43 millió forintot tartalmaztak, és ahhoz
még 15 millió forint szükséges az önkormányzat részérıl. Ez sok. Azt a gyakorlatot kell
képviselni, hogy annyit költsenek, amennyi pénzük van. Olyan megoldást kell találni, amit 26
millió forintból meg lehet valósítani. Javasolja, hogy arról döntsenek, hogy az önkormányzat
nem biztosít több önerıt, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg az ügyet újra, és
terjessze a javaslatot a közgyőlés elé.
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Halmai Gáborné: 2010. december végéig kell a közbeszerzési eljárást elindítani. Ez rendkívül
komoly munkát igényel, hogy idıben elkészüljön az anyag.
Horváth István: A közgyőlés nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot. A közgyőlés részére a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság készítsen új javaslatot.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A pályázatot már eredménytelennek nyilvánították, tekintettel a
fedezethiányra. A mőszaki tartalmat már nem lehet tovább csökkenteni, mert akkor már nem
felelnek meg a pályázati feltételeknek. A közbeszerzési eljárás határidejét azért jelölték meg,
mert utána már egy hosszadalmasabb eljárás lefolytatására van csak lehetıség, és a határidıket
figyelembe kell venni a kivitelezésnél is.
Horváth István: Ismerteti a határozati javaslatot: a Közgyőlés a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090
azonosító számon regisztrált, „Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerősítése” címő projekt megvalósításához szükséges építéskivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A Közgyőlés felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve készítsen újabb
javaslatot a Hajléktalan Gondozási Központ további mőködéséhez szükséges jogszabályi
követelményeknek való megfelelés érdekében.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
251/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
„Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi
Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerősítése” címő, TIOP – 3.4.2. -08/1-20080090 azonosító számú pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 azonosító
számon regisztrált, „Adj esélyt az elesetteknek! Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely
korszerősítése”
címő
projekt
megvalósításához
szükséges
építés-kivitelezési
munkálatokra
kiírt
közbeszerzési
eljárást
eredménytelenné nyilvánítja.

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve
készítsen újabb javaslatot a Hajléktalan Gondozási
Központ további mőködéséhez szükséges jogszabályi
követelményeknek való megfelelés érdekében.
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Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári László a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnöke,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
A közgyőlés 12 óra 30 perctıl 13 óra 50 percig szünetet tartott.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja meg a 250. számú
elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 14 fı 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Máté Péter nem vett részt a szavazásban.
A közgyőlés 13 óra 55 perctıl 14 óra 10 percig zárt ülést tartott, melyen meghozta a 252254/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatait.

18./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Programjának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Környezetvédelmi

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Máté Péter nem vett részt a szavazásban.
255/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról
készített szakértıi anyagot.
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2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy évente a költségvetési koncepcióba építse be a
Környezetvédelmi Program adott idıszakban
megvalósítható feladatait, továbbá a konkrét
feladatok a költségvetési rendelet készítésekor
kerüljenek meghatározásra forrásoldallal együtt.
Határidı:
az 1. pont tekintetében: 2010. november 25.
a 2. pont tekintetében: évente a költségvetési
koncepció és a költségvetési rendelet készítésekor
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

19./

Munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-tıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
256/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Munkavédelmi és Tőzbiztonsági feladatok átvétele a
KESZ-tıl
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Polgármesteri
Hivatal költségvetésébe csoportosítja át a
munkabiztonsági és tőzvédelmi feladatok
elıirányzatait.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a munkabiztonsági és tőzvédelmi
feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárást
elıkészítse és a hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelıen lefolytassa.
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Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Határidı: 2010. december 31.
20./

Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségő tulajdonban lévı
gazdasági társaságoktól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati
többségő tulajdonban lévı gazdasági társaságoktól
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése, mint a Szekszárdi
Víz-és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. 2010. november 30-i határnappal - 100.000 e Ft
összegben vissza nem térítendı pénzeszközt - a
2010. évi költségvetésrıl szóló 5/2009.(III.4.)
szekszárdi ör.
I. B mérlegében foglaltaknak
megfelelıen - átadjon Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának.
2.
A Közgyőlés hozzájárul, hogy az
Önkormányzat 100.000 e Ft összegben vissza nem
térítendı pénzeszközt vegyen át a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft.- tıl
2010. november 30-i
határnappal „Mőködési célú pénzeszköz átvétel
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól”
címen.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
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Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 237. számú elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját.
21./

Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint
228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

a

227-

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: a bizottság a felügyelı
bizottsági tagok díjazására az alábbi javaslatot teszi a Közgyőlésnek: azon gazdasági
társaságoknál, ahol korábban is volt javadalmazás (Szekszárdi Vagyonkezelı Kft., Szekszárdi
Víz- és Csatornamő Kft., Alisca Terra Kft.), kiegészülve a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel, az
elnök díjazása 70.000.- Ft/hó, míg a tagok díjazása 55.000.- Ft/hó legyen. A bizottság a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. és a Szekszárdi Turisztikai Kft. esetében nem javasolja díjazás
megállapítását. A Bizottság költségtérítést egyik gazdasági társaság felügyelı bizottságánál sem
javasol megállapítani.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: Tájékoztatja a lakosságot arról, hogy abban az esetben, ha valaki két helyen is
felügyelıbizottsági tag, csak egy gazdasági társaságnál kaphat díjazást. Kéri, hogy ismertessék az
LMP delegáltját a KT Dinamic Kft. felügyelıbizottságába.
Zaják Rita: Dömötörné Solymár Orsikát javasolják delegálni.
Ács Rezsı: A Megye-Város Egyeztetı Bizottságba dr. Horváth Kálmán és Kıvári László
képviselıket javasolja delegálni a FIDESZ Frakció.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát az I. pontra
vonatkozóan, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel Dömötörné Solymár Orsikára tett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat III. pontját, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14
fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a IV. pontot és az V. pontot a Fidesz Frakció javaslatával együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı –
14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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258/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítása,
valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
számú határozat kiegészítése
I.
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a tulajdonában álló gazdasági társaságok
felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint
állapítja meg:
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70 e Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55 e Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70 e Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55 e Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Alisca Terra Kft.
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70 e Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55 e Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70 e Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55 e Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: A Közgyőlés a Szekszárdi Turisztikai Kft. és a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának elnöke és
tagjai részére nem állapít meg díjazást, illetve
költségtérítést.
II.
A Közgyőlés a 228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú
határozatának IX. pont 1. alpontját kiegészíti azzal, hogy
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (1)
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bekezdése
alapján
a
KT
Dinamic
felügyelıbizottságába 2010. október 21. napjától

Kft.

Dömötörné Solymár Orsika
asszonyt javasolja delegálni.
III.
A Közgyőlés a 228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú
határozatának II-VII. pontjait módosítja azzal, hogy a
felügyelıbizottsági tagok megbízása 2010. október 21.
napjától 2014. október 21. napjáig tart.
IV.
A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatókat, hogy a
cégek alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen
módosítsák, és a módosítást követıen az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot juttassák el az
Önkormányzathoz.
V.
A Közgyőlés a 227/2010. (X.21.) szekszárdi öh. II.
pontjában a Megye-Város Egyeztetı Bizottság
megválasztott tagjai közé továbbá az alábbi képviselıket
delegálja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 61/A.§-a alapján:
Dr. Horváth Kálmán
Kıvári László
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
döntésrıl értesítse a Tolna Megyei Önkormányzatot.
Határidı:
2010. november 25., illetve 2010. december 5. (a
módosított alapító okirat elkészítésére)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató,
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató,
Bay Attila ügyvezetı igazgató,
Kerekes László ügyvezetı igazgató

22./

Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Megköszöni a támogatásokat.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
259/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Javaslat a vörösiszap-áradat
megsegítésére

károsultjainak

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
utólag jóváhagyja a vörösiszap-áradat károsultjainak
megsegítésére elkülönített 1.000.000.- Ft összegő
támogatást.
A Közgyőlés a támogatás összegét a 2010. évi
költségvetési rendelet általános tartaléka terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a költségvetési rendelet
soron következı módosításába.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Tekintettel a zárt ülésen hozott döntésre, javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel
napirendjére a kiosztásra kerülı 260. számú elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 14 fı 14 igen szavazattal elfogadott.
23./

Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi
állására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Dr. Tóth Csaba Attila: Amennyiben olyan napirendi pont kerül tárgyalásra, amelyet már tárgyalt
a közgyőlés, az ne kerüljön sokszorosításra, így a papír megspórolható.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A pályázati felhívásban javítani kell az elbírálás idıpontját 2010.
december 16-ra.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
260/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
aljegyzıi állására pályázat kiírására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
1. Pályázatot ír ki Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata aljegyzıi állásának betöltésére a
határozat mellékletét képezı pályázati felhívás
szerint.
2. Felkéri
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának jegyzıjét, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos
honlapján; illetve a Szekszárdi Vasárnap és a
Tolnai Népújság címő sajtóorgánumokban.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

24./

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Megköszöni a Szekszárdi Rendırkapitányság
munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
261/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Rendırkapitányság támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2010. évi városi rendezvények
biztosítására 1,5 millió Ft összegő támogatást nyújt a
Szekszárdi Rendırkapitányság részére a 2010. évi
költségvetési rendelet általános tartalék keretének
terhére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2010. évi
költségvetési rendelet soron következı módosításába.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25./

Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Haag Éva: Tájékoztatja a közgyőlést az elızményekrıl. Javasolja, hogy a határozati javaslat
egészüljön ki azzal, hogy a Turisztikai Kft. ügyvezetıjét felhatalmazzák a társulási megállapodás
aláírására.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Ismerteti a módosított határozati javaslatot: a közgyőlés a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXV. tv. rendelkezései alapján a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. A közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetıjét a
társulási megállapodás aláírására. A közgyőlés a mőködési hozzájárulás összegét - 20 Ft/lakos/év
– az éves költségvetésében biztosítja. A közgyőlés a 2010. évre vonatkozó mőködési hozzájárulás
arányos részét a 2010. évi költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai
terhére biztosítja. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a hozzájárulás 2010. évi
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összegét a költségvetési rendelet soron következı módosításába építse be. A közgyőlés
felhatalmazza a Szekszárdi Turisztikai Kft-t a Zarándokúttal kapcsolatos intézkedések
megtételére. A közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetıjét a szekszárdi
szálláshelyek jutalék ellenében történı kiközvetítésére, és az ezzel kapcsolatos megállapodások
megkötésére. A közgyőlés felhívja az ügyvezetıt, hogy a szálláshelyek közvetítésébıl származó
jutalékot városmarketing célokra fordíthatja a Turisztikai Kft.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
262/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Csatlakozás a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társuláshoz
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXV. tv.
rendelkezései alapján
a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását
a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi
Turisztikai Kft. ügyvezetıjét a társulási
megállapodás aláírására.
2. A Közgyőlés a mőködési hozzájárulás összegét 20 Ft/lakos/év – az éves költségvetésében
biztosítja.
A Közgyőlés a 2010. évre vonatkozó mőködési
hozzájárulás arányos részét a 2010. évi
költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásai terhére biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a hozzájárulás 2010. évi összegét a
költségvetési
rendelet
soron
következı
módosításába építse be.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi
Turisztikai Kft-t a Zarándokúttal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
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4. A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi
Turisztikai Kft. ügyvezetıjét a szekszárdi
szálláshelyek
jutalék
ellenében
történı
kiközvetítésére, és az ezzel kapcsolatos
megállapodások megkötésére.
A Közgyőlés felhívja az ügyvezetıt, hogy a
szálláshelyek közvetítésébıl származó jutalékot
városmarketing célokra fordíthatja a Turisztikai
Kft.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

26./

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történı megrendelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
Dr. Horváth Kálmán nem vett részt a szavazásban.

263/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
„Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” c. pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások Kbt. 2/A. § alapján történı
megrendelése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító
számú, Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közmővelıdési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása
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c.
projekt
járulékos
szolgáltatásainak
megrendelése
tekintetében
a
Szekszárdi
Városfejlesztési Kft., valamint a Szekszárdi
Turisztikai Kft. eleget tesz-e a Kbt. 2/A. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, – a 2/A. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek való
megfelelés esetén – a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft-vel mőszaki ellenırzés, informatikai szakértıi
megbízás,
valamint
könyvvizsgálat
vonatkozásában a szerzıdés aláírására és a jegyzıt
a dokumentumok ellenjegyzésére.
3. Továbbá felkéri a Közgyőlés a polgármestert, – a
2/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való
megfelelés esetén – a Szekszárdi Turisztikai Kftvel nyilvánosság biztosítása tekintetében a
szerzıdés aláírására és a jegyzıt a dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs:
1. pont tekintetében: dr. Göttlinger István
igazgatóság vezetı
2., 3. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

27./

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
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264/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
Lejárt határidejő határozatok
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 32/2010. (III.4.), 75/2010. (IV.29.)
szekszárdi öh. 3. pontja, 106/2010. (V.27.),
115/2010. (V.27.), 117-118/2010. (V.27.), 119158/2010. (VI.24.), 159-172/2010. (VII.9.), 174178/2010. (VII.9.), 181-199/2010. (VIII.19.), 200205/2010. (IX.15.), 206/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
1. pontja, 207-212/2010. (IX.15.), 213-217/2010.
(IX.30.), 219-222/2010. (X.17.), 223/2010. (X:17.)
szekszárdi öh. 2. pontja, 224-228/2010. (X.21.),
229/2010. (X.21.) szekszárdi öh. I. pontja, 230-234.
(X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
A Közgyőlés a 28/2010. (III.4.) szekszárdi öh. számú
határozat
határidejét
2011.
május
31-ig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés a 46/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. december 31-ig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés az 58/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. december 31-ig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés a 173/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. február 28-ig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés a 179/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. május 31-ig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés a 180/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. május 31-ig
meghosszabbítja.
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II.
A
Közgyőlés
jóváhagyja
Horváth
István
polgármester, Fajszi Lajos képviselı, Csillag Balázs
a Városi Sportcsarnok igazgatója, valamint Dr.
Madarassy Ágnes tolmácsnak a 2010. október 29-31.
között Downpatrick megrendezett konferencián
történt részvételét.
A Közgyőlés jóváhagyja az utazás költségeit a közös
testvérvárosi
rendezvények
és
konferenciák
szervezésére nyert összeg keretének terhére.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
28./

Interpellációk, kérdések
- Halmai Gáborné kérdése Märcz László igazgatóság vezetıhöz: „Kinek a dolga?”
címmel

Halmai Gáborné: A Domus Áruház és a Gimnázium közötti útszakaszon végzett munkálatok
után olyan állapotok és gödrök vannak, ami az arra haladókat nagymértékben zavarja, és adott
esetben károkat is okozhat. A Gróf Pál lakótelep elıtti részen is ilyen állapotok vannak. Kinek a
dolga, hogy ezeket a beruházásokat ellenırizze?
Horváth István: Az egyik a Víz-és Csatornamő Kft, a másik az Alfa-Nova Kft. beruházása volt.
Märcz László: A Csokonai utcában a Víz-és Csatornamő Kft. kezdte el kicserélni a
szennyvízcsatornát, de az idıjárás miatt nem tudták befejezni a munkát. Közben az Arany J. utca
és az addig elkészült rész között is ki akarták cserélni a vezetéket, de az idıjárás miatt azt is le
kellett állítani. Így a kátyúk ott maradtak az úton, de ki fogják javítani. Az ellenırzés a Hivatal
dolga. Az Alfa-Nova Kft-nek még folyamatban vannak a munkái. Természetesen ellenırizni
fogják a munkákat.
Horváth István: Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal minden esetben ellenırizze a munkálatokat.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester nyilvános ülést 14 óra 45
perckor berekesztette.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı

